Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης

Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Λογιστική τήρηση βιβλίων ΙΚΕ
από την έναρξη έως και το κλείσιμο του ισολογισμού

Στα πλαίσια του fast training προσφέρεται η κάτωθι ενότητα μαθημάτων συνολικής διάρκειας 10
ωρών που εκπαιδεύει στη λογιστική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων μιας Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλο το λογιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την ΙΚΕ από την
κατάρτιση του καταστατικού, τις απαιτούμενες ενέργειες στις Δημόσιες Υπηρεσίες για απόκτηση
νομικής προσωπικότητας, τις λογιστικές εγγραφές των καθημερινών συναλλαγών έως και το
κλείσιμο της χρήσης με τη δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων.
ΕΝΟΤΗΤΑ

1Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 Γνωριμία με τις διατάξεις του Ν.4072/2012: πλεονεκτήματα σύστασης ΙΚΕ
 Συμπλήρωση και κατανόηση υποδείγματος καταστατικού ΙΚΕ
 Περιγραφή όλων των ενεργειών υποβολής εγγράφων στο αρμόδιο ΓΕΜΗ και
απόκτησης ΑΦΜ
 Ασφάλιση διαχειριστή ΙΚΕ στον ΕΦΚΑ: όλες οι περιπτώσεις και συνδυασμοί
 Έναρξη ταμειακής και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2 ώρες

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ συνήθων εμπορικών συναλλαγών

ο

2

 Εγγραφές εσόδων, εξόδων και συναφών πράξεων, μηνιαία εκκαθάριση ΦΠΑ
 Ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εισαγωγές – εξαγωγές
 Εγγραφές αύξησης κεφαλαίου και ενέργειες τροποποίησης καταστατικού
 Κλείσιμο μήνα: τραπεζικές συμφωνίες, έλεγχος ταμείου και μισθοδοσίας,
κατάρτιση Προσωρινού Ισοζυγίου (σημεία προσοχής)

4 ώρες

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

3ο

 Τρόποι διασταύρωσης υπολοίπων πελατών και προμηθευτών
 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες, φορολογική αναμόρφωση, εκκαθάριση φόρου
εισοδήματος
 Συμπλήρωση ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος: έντυπα Ε3 και Ν
 Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος τέλους χρήσης
 Εγγραφές διανομής κερδών και φόρος παρακράτησης επί διανεμόμενων

3 ώρες

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4ο

 Καταμερισμός δαπανών στο Φύλλο μερισμού
 Κατάρτιση του Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων και
Προσαρτήματος βάσει υποδειγμάτων του Ν. 4308/2014

1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ

10 ώρες

Όλη η ύλη διδάσκεται με παράλληλη εφαρμογή σε προσομοιωμένη επιχείρηση ΙΚΕ κατά τη
διάρκεια του σεμιναρίου μέχρι και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων αυτής.
Υμηττού 75, 11633 Παγκράτι Αθήνα – Τ: 211.0149320, F: 211.0122995

www.sotele.gr

Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης

Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής

Διευκρινίσεις:



Το σεμινάριο είναι ολιγόωρο γιατί απευθύνεται σε άτομα που γνωρίζουν ήδη λογιστική όπως
βοηθούς λογιστών, οικονομολόγους, αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη οικονομικής
διεύθυνσης.



Η παραπάνω ύλη διδάσκεται σε δίωρες συναντήσεις και πραγματοποιείται υπό τη μορφή
των ιδιαίτερων μαθημάτων.



Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί δια ζώσης στο γραφείο μας ή απομακρυσμένα μέσω
skype.



Παρέχεται έντυπο υλικό με βάση τη θεματολογία.



Παρέχεται η δυνατότητα για παράταση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους
ενδιαφερόμενους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαι στη διάθεσή σας!
Σωτηρία Ελευθερίου
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